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44 EX-TRABALHADORES SERÃO REINTEGRADOS

Reabertura de Estaleiros 
Navais do Mondego 
está para breve
n A reabertura dos antigos Esta-
leiros Navais do Mondego (ENM),
na Figueira da Foz, a cujo concurso
de atribuição do alvará concorreu
uma única empresa, está apenas
dependente da assinatura do con-
trato, disse ontem fonte sindical.
«Está tudo conversado, tudo a
postos para reabrir, falta apenas a
formalização da assinatura do
contrato [de atribuição do alvará]
com a Administração do Porto da
Figueira da Foz (APFF)», disse à
agência Lusa António Moreira,
coordenador da União de Sindi-
catos de Coimbra (USC/CGTP).

Segundo o sindicalista a única
empresa que concorreu à conces-
são do alvará chama-se “Atlantic
Eagle Ship Building” e, apesar da
denominação inglesa, é uma em-
presa portuguesa «com suporte
financeiro nacional que lhe per-
mite arrancar com a exploração».

Revelou ainda que a firma in-
corpora «algumas pessoas que es-
tiveram ligadas à actividade na-
val» nos estaleiros de São Jacinto
(Aveiro), de entre elas um enge-
nheiro que será responsável pela
área técnica.

António Moreira frisou ainda
que os antigos ENM deverão as-
sumir a denominação em inglês
da empresa proprietária e que
«muito recentemente» foi concre-

tizada a assinatura de contratos-
promessa »com todos» os 44 ex-
trabalhadores, um dos requisitos
do concurso.

Disse esperar que a empresa
comece a laborar no início de Se-
tembro, sendo que os primeiros
30 dias «serão para preparar todos
os equipamentos» para que em
Outubro «já possa haver alguma
actividade de reparação» de em-
barcações e posterior construção.

Ouvido pela Lusa, José Luís Ca-
cho, que preside à Administração
do Porto da Figueira da Foz, disse
esperar “para breve” a assinatura
do contrato, explicando que nesta
fase estão a ser conferidos diver-
sos documentos necessários à
concessão do alvará.

Já o presidente da Câmara da
Figueira da Foz, João Ataíde (PS)
- que anunciou ontem, na reu-
nião do executivo municipal, a
«retoma” da actividade da indús-
tria naval na Figueira da Foz -
disse ter recebido a administra-
ção da empresa numa visita de
“cortesia». l

LABORAÇÃO DEVE
ARRANCAR JÁ
EM SETEMBRO
E REPARAÇÕES
EM OUTUBRO
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Estaleiros Navais
retomam laboração

em Setembro
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ESTALEIROS NAVAIS DO MONDEGO aguardam apenas licenciamento. Os 44 ex-trabalhadores serão reintegrados
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